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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab pendahuluan ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar dalam 

pembuatan laporan. Dasar-dasar tersebut terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat dilakukan penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menjadikan informasi 

sebagai kebutuhan utama bagi setiap orang atau instansi- instansi, karena informasi 

adalah hal yang sangat vital untuk membantu individu ataupun instansi untuk 

berkembang dalam persaingan global [1][2]. 

        Masalah yang terjadi pada proses pengiriman ataupun mendapatkan 

informasi adalah jika informasi tersebut rahasia, jika informasi tersebut tersebar 

luas karena adanya penyadapan, pencurian maupun perusakan informasi akan 

menyebabkan kerugian bagi pengirim maupun sipenerima [1][2]. Salah satu cara 

untuk mengamankan informasi atau data tersebut dari tindak kejahatan adalah 

dengan menggunakan kriptografi [3][4][5]. 

        Kriptografi merupakan seni dan ilmu untuk menjaga informasi agar aman 

[3][4][5]. Metode RSA adalah salah satu dari kriptografi yang memiliki peranan 

penting dalam komunikasi elektronik.Metode RSA menjadi yang pertama dalam 

sejarah untuk cryptosystem menggunakan kunci public dan private dan menjadi 

satu-satunya metode yang tidak dapat diretas (uncrackable) lebih dari 3 dekade. 

Kunci public berfungsi sebagai kunci untuk enkripsi dan kunci private berfungsi 

untuk deskripsi [3][6][7][8][9]. Sampai saat ini pun, algoritma RSA belum dapat 

ditembus (uncrackable) oleh siapapun [10]. Sifat uncrackable ini dikarenakan 

keamanan algoritmanya terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan prima yang 

besar menjadi faktor-faktor prima dimana pemfaktoran ini dilakukan untuk 

memperoleh kunci private. Selama pemfaktoran bilangan besar prima ini belum 

berhasil dilakukan, maka selama itu pula keamanan algoritma RSA tetap aman 

[3][9]. 
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Sistem keamanan RSA masih menjadi pilihan yang lebih baik bila 

dibandingkan dengan sistem keamanan lain seperti DES (Data Encryption 

System). Bruce Force attack menjadi ancaman untuk sistem keamanan DES 

[12][13]. Panjang kunci yang hanya 56-bit menyebabkan sistem keamanan DES 

sangat rawan dan riskan untuk dijebol. Selain itu, struktur DES pada bagian 

substitution-box (S-box) yang diubah menurut saran NSA (National Security 

Agency) mengakibatkan kita tidak mengetahui kemungkinan adanya kelemahan-

kelamahan pada DES yang sengaja disembunyikan oleh NSA [14]. Ditambah lagi 

kecurigaan akan kemampuan NSA membongkar cypher tanpa harus memiliki 

key-nya juga menjadi alasan kurangnya sistem keamanan DES. Hal ini 

disebabkan DES sudah didesain secara cermat sehingga bila S-Box ini diubah 

secara acak maka sangat mungkin DES justru lebih mudah dijebol [14].  

Selanjutnya, bila dibandingkan dengan sistem keamanan AES (Advanced 

Encryption System), sistem RSA memang dianggap masih kurang efektif 

dipandang dari sisi konsumsi waktu enkripsi dan sumber daya (resource) memori. 

RSA membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses enkripsi [15] dan lebih 

besar dalam penggunaan memory resource. Namun, dari sisi keamanan, sistem 

AES sangat berpotensi untuk dijebol atau dipecahkan [17]. Courtois dan Pieprzyk 

mengumumkan metode yang berpotensi memecahkan sistem keamanan AES 

adalah “XSL attack” [17]. Persamaan logaritma yang tergolong sederhana dari 

sistem AES justru menyebabkan kemungkinan dapat dipecahkannya persamaan 

logaritma tersebut.   

        Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

sistem keamanan berbasis kriptografi yang mengkombinasikan atau 

mengintegrasikan algoritma RSA dan AES dengan mempertimbangkan masing-

masing kelebihan sistem tersebut. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan 

sistem keamanan yang lebih baik.  Penulis tertarik mengangkat penelitian yang 

berjudul  

“PEMBANGUNAN APLIKASI KRIPTOGRAFI FILE MENGGUNAKAN 

ALGORITMA RSA” 

Pada penelitian ini, penulis akan membangun aplikasi sistem keamanan 

dimana pada proses awal (Enkripsi) menggunakan algoritma AES untuk proses 
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enkripsi file dan algoritma RSA untuk password (kata kunci) dan pada proses 

akhir (Deskripsi) menggunakan algoritma RSA dan algoritma AES. Sehingga, 

pada proses enkripsi, akan dilakukan 2 kali enkripsi dan pada proses dekripsinya 

juga akan dilakukan 2 kali deskripsi. Diharapkan dengan konsep sistem keamanan 

ini dihasilkan produk sistem keamanan yang efektif dari sisi konsumsi waktu dan 

memory resource dan tingkat keamanan yang tinggi. Dalam penelitian ini, penulis 

akan menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor (php) 

didasarkan atas pertimbangan tingginya aktivitas penggunaan situs web dinamis.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok yang akan diteliti 

penulis, yaitu: 

1. Bagaimana membangun aplikasi enkripsi dan deskripsi yang mudah 

digunakan dan menjamin kerahasiaan informasi atau data dengan 

menggunakan metode Rivest Shamir Adleman (RSA) diintegrasikan 

dengan metode Advanced Encryption System (AES). 

2. Bagaimana mengamankan file tunggal ataupun multiple file (bukan folder) 

menggunakan sistem keamanan RSA dintegrasikan dengan sistem 

keamanan AES. 

3. Bagaimana mempermudah user untuk menentukan pasangan kunci publik 

dan privat yang tingkat akurasi keamanan tinggi secara otomatis.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membangun aplikasi kriptografi file menggunakan metode Rivest Shamir 

Adleman diintegrasikan dengan metode Advanced Encryption System. 

2. Membangun aplikasi yang dapat mengamankan file tunggal maupun 

multiple file yang mendukung sistem aplikasi. 

3. Membangun aplikasi yang dapat melakukan pergantian pasangan kunci 

publik dan privat secara otomatis sehingga menghemat waktu dan 

meningkatkan keamanan kunci agar tidak mudah dipecahkan.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1 Memudahkan pengamanan data karena menggunakan kunci publik 

sehingga tidak memerlukan pertukaran kunci privat.  

2 Menerapkan ilmu kriptografi yang dikombinasikan dengan dua metode 

untuk meningkatkan keamanan data yang penting. 

3 Memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan teknologi keamanan 

data. 

4. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang kriptografi 

khususnya enkripsi dan dekripsi di dalam pengamanan suata data 

menggunakan Algoritma RSA dan AES.  

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penulisan tugas akhir ini terfokus dan terarah maka akan diberikan 

batasan terhadap kriptografi RSA yang akan dibahas, antara lain :  

1. Menggunakan metode Rivest Shamir Adleman (RSA) dan metode 

Advanced Encryption System (AES) yang terdapat pada library php. 

2. Aplikasi akan mengenkripsi file tunggal ataupun multiple file (bukan     

folder). 

3. Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database 

MySQL dan Web Server Apache. 

4. Pengiriman file yang telah di enkrip hanya untuk 1 client. 

5. Besaran setiap file yang akan dienkripsi maksimal 10 Mbytes.  

6. Jenis file yang akan digunakan dalam proses enkripsi adalah (*.pdf), 

(*.mp3), (*.txt), dan (*.jpg). 

7. Pengguna dapat melakukan login pada komputer yang berbeda dengan 

aplikasi dan data user yang sama secara bersamaan. 
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1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakanan alisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif 

subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori 

dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di 

lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran 

umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. 

Maka dalam menganalisa masalah, penulis menggunakan metode-metode 

penelitian sebagai berikut : 

a. Studi Pustaka 

Penulis mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, 

sehingga mendapatkan solusi dari segala permasalahan yang muncul pada 

penelitian yang dilakukan. 

b. Studi Sistem 

Penulis melakukan metode observasi untuk mempelajari lebih detail 

tentang prosedur-prosedur membangun system Kriptografi RSA 

diintegrasikan dengan sistem AES. Dengan metode ini diharapkan sistem 

kriptografi yang akan dibangun tersebut memiliki tingkat keamanan yang 

tinggi. 

c. Pengembangan Sistem 

Waterfall adalah sebuah model pengembangan perangkat lunak yang 

dilakukan secara sekuensial, dimana satu tahap dilakukan setelah tahap 

sebelumnya selesai dilaksanakan. Adapun model ini dimulai dari tahap : 

1. Analisis, pada tahap ini dibentuk domain masalah yang muncul pada 

penelitian yang dilakukan. Sehingga dapat melakukan keputusan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang berada pada penelitian ini. 

2. Desain, pada tahap ini melakukan pembuatan tabel aturan yang 

diperkirakan untuk memfasilitasi fitur- fitur yang dibutuhkan pada 

aplikasi kriptografi serta membuat basis pengetahuan dan membuat 

interface (antarmuka). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penalaran_induktif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori
http://id.wikipedia.org/wiki/Fakta
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3. Kode, pada tahap ini merupakan proses mengubah desain menjadi 

bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer yaitu dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP). 

4. Testing, pada tahap ini melakukan pengujian atas plaintext dan file 

tunggal yang diinput untuk menguji gejala-gejala kerusakan yang 

memungkinkan terjadi. 

5. Implementasi, hasil perancangan dengan bahasa pemrograman PHP 

dan MYSQL sebagai penyimpanan database yang nantinya akan 

dipergunakan pada penerapan sistem. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika pembahasan laporan ini terdiri dari enam bab, yaitu : 

Bab Satu Pendahuluan, merupakan bagian kesatu dari laporan ini. Pada bagian 

ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan 

penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.  

 

Bab Dua Landasan Teori, bab ini membahas mengenai teori-teori yang 

digunakan penulis untuk membangun sistem yaitu mengenai kriptografi file 

dengan menerapkan metode Rivest Shamir Adleman (RSA) yang menggunakan 

teorema Euler dan perancangan sistem.  

 

Bab Tiga Analisis dan Perancangan Sistem, bab ini membahas mengenai 

identifikasi masalah, prinsip kerja sistem yang ada, analisis sistem perencanaan 

kriptografi pada metode RSA, prinsip kerja sistem yang akan dibangun, dan hasil 

analisa. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai perancangan pembangunan 

aplikasi sistem yang akan dibangun meliputi perancangan sistem menggunakan 

Unified Modeling Language (UML) dan perancangan antarmuka.  

 

Bab Empat Implementasi dan Pengujian Sistem, pada bab ini akan dibahas 

mengenai implementasi rancangan aplikasi sistem mulai dari hardware, software, 

dan antarmuka yang siap digunakan. 
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Bab Lima Kesimpulan dan Saran, pada bab ini membahas tentang kesimpulan 

yang didapat selama pembangunan sistem dan penyusunan laporan tugas akhir 

serta saran terhadap pembangunan sistem dan penyusunan laporan tugas akhir 

serta saran terhadap kekurangan yang terdapat pada aplikasi yang telah dibangun.  


